STATUT
Toruńskiej Fundacji Rozwoju „Wszystko Jest Możliwe”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Toruńska Fundacja Rozwoju "Wszystko Jest Możliwe"
zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dariusza Kapronia, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego, w Kancelarii
Notarialnej w Toruniu, przy ulicy Małe Garbary 5/4 w Toruniu, w dniu 23 września
2015r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister ds. Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
§3
Fundacja będzie występować pod nazwą - Toruńska Fundacja Rozwoju "Wszystko
Jest Możliwe".
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.
§5
Fundacja ma prawo do używania pieczęci z logo i znaku graficznego według wzoru
przyjętego przez Zarząd Fundacji oraz zatwierdzonego przez Fundatora.
§6
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§7
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§8

Fundacja może ustanawiać oraz przyznawać nagrody, wyróżnienia, trofea,
dyplomy, puchary, odznaki i medale honorowe firmom, instytucjom oraz osobom
fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla
samej Fundacji.
Rozdział 2
Misja, cele i działania Fundacji
§9
Misją Fundacji jest przede wszystkim wspieranie działań społecznych; w tym
każdego rodzaju wysiłku, jaki jest związany z odkrywaniem potencjału i rozwojem
człowieka oraz pomocą osobom potrzebującym, wykluczonym społecznie czy
poszkodowanym przez los.
Zadaniem Fundacji jest krzewienie uniwersalnych zachowań etycznych i wartości
chrześcijańskich oraz propagowanie zdrowej kultury, sztuki, rozwoju talentów,
ducha, umysłu i wyobraźni.
Fundacja będzie informować, edukować i wskazywać rozwiązania, jak można
zmienić postawę życiową, aby życie było bardziej świadome i odpowiedzialne oraz
pomoże odnaleźć drogę do wolności i osobistego szczęścia.
Fundacja zamierza dotrzeć do każdego pokolenia, w mieście i poza nim, pragnie
dać wyraz ponadczasowości zachowań etycznych i udowodnić, że trud włożony w
osobisty rozwój i osiągnięcie planu są dużo ważniejsze, niż pójście "drogą na
skróty".
Organizacja została powołana w celu:
a) podejmowania działań na rzecz duchowego odrodzenia ludzi,
b) przeciwdziałania zjawisku marginalizacji znaczenia wysokiej etyki i wartości
społecznych takich, jak: miłość, wolność, uczciwość, akceptacja,
sprawiedliwość społeczna, równouprawnienie, wiara, pokój, tolerancja,
c) działania na rzecz poprawy jakości ochrony i promocji zdrowia fizycznego
i psychicznego,
d) wyrównywania szans rozwoju dzieci i młodzieży i walka z demoralizacją,
e) promowania, upowszechniania i wprowadzania w życie społeczne
wyższych wartości oraz humanitarnych postaw życiowych, poprawy
świadomości społeczeństwa w tym zakresie,
f) pobudzania samozaradności społecznej oraz doskonalenia funkcjonowania
społecznego i promowania reintegracji zawodowej,
g) wzmacniania inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz promocji
zatrudnienia i aktywności na lokalnym rynku pracy osób i grup narażonych na

wykluczenie społeczne jak i osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
h) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz nierównościom społecznym
na rzecz dostępu do dóbr i przywilejów społecznych,
i) promowania rozwoju przedsiębiorczości, działalności gospodarczej
i gospodarki opartej na wyższych wartościach,
j) tworzenia partnerskich płaszczyzn skutecznego współdziałania jednostek
sektora pozarządowego, administracji publicznej i sektora prywatnego, na
rzecz rozwoju społeczności i integracji wspólnot lokalnych,
k) działalności na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania a także działalności
z obszaru kultury, sztuki oraz religii,
l) prowadzenia edukacji oraz upowszechnianie idei związanej z promocją
ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju,
m) popularyzacji, kształcenia i organizowania wolontariatu,
n) działania na rzecz integracji europejskiej, poszanowania różnorodności
kulturowej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
różnych krajów, w tym krajów członkowskich Unii Europejskiej,
o) działalności charytatywnej oraz misyjnej,
p) propagowania aktywnego stylu życia, sportu i rekreacji,
q) organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
r) opieka nad osobami starszymi
s) kształtowanie osobowości młodych ludzi,
t) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i kształtowania postaw
patriotycznych.
§ 10
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej
lub odpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:
1. aktywnej współpracy z partnerami samorządowymi i organizacjami
pozarządowymi, w kraju i za granicą,
2. organizacji zajęć, wystaw, wernisaży, pogadanek, prelekcji, odczytów,
wykładów, konsultacji, konkursów, warsztatów, gier, klubów,
happeningów, pantomim,
3. upowszechnianie wiedzy o świecie, prowadzenia badań, prac rozwojowych
i wdrożeniowych,
4. tworzenia, prowadzenia lub wspierania ośrodków pracy twórczej, świetlic
środowiskowych, centrów kultury, klubów cafe i klubów młodzieżowych,
5. organizowania i wspierania twórczych obozów, wycieczek, kolonii
i półkolonii na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób
w podeszłym wieku,
6. prowadzenia portali internetowych,

7. angażowania wolontariuszy do pomocy przy realizacji projektów oraz
aktywnego promowania wolontariatu, w szczególności wśród dzieci
i młodzieży,
8. organizowania ruchu społecznego wokół celów Fundacji w kraju i za
granicą,
9. gromadzenia środków finansowych oraz innych środków materialnych
służących realizacji celów statutowych, w tym zbiorek i aukcji,
10. organizowania i finansowania lub dofinansowania:
prowadzenia działalności wydawniczej, muzycznej, radiowo-telewizyjnej,
rozprowadzania literatury chrześcijańskiej i świeckiej służącej
propagowaniu i kształtowaniu humanitarnych postaw życiowych,
11. organizowania konferencji i sympozjów,
12. organizowania międzynarodowych kursów Alfa i kursów kontynuacyjnych,
13. organizacji szkoleń, treningów, coachingu, mentoringu, terapii,
14. organizacji imprez i spotkań integracyjnych w miejscach publicznych
15. organizowania koncertów i wystąpień autorskich,
16. udzielania wsparcia terapeutyczno-psychologicznego,
17. zbierania, przetwarzania i analizowania ankiet oraz obserwacji osób
uczestniczących w realizowanych programach,
18. działalności na ulicach miast i wsi, organizowania pokazów, eventów,
performance i pokrewnych ,
19. prowadzenia mediacji,
20. prowadzenie poradnictwa rodzinnego, małżeńskiego, zawodowego,
21. pełnienie dyżurów telefonicznych.
§ 11
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
i instytucji zbieżnych z jej celami.
2. Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o zbieżnych celach, o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów
międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
3. Decyzję o przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 2 bądź
o wystąpieniu z nich podejmuje Zarząd Fundacji.
§ 12
1. Fundacja może powołać jednostki (placówki) organizacyjne i terenowe.
2. Do koordynowania pracy jednostki organizacyjnej lub terenowej Zarząd może
powołać kierownika lub dyrektora odpowiedzialnego za reprezentację
i prowadzenie spraw danej jednostki.
3. Powołanie i odwołanie kierownika lub dyrektora jednostki terenowej oraz
określenie zakresu obowiązków i zakresu pełnomocnictw a na tym stanowisku
następuje w drodze uchwały Zarządu Fundacji.

Rozdział 3
Majątek i dochody Fundacji
§ 13
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, na który składa się kwota 500
złotych, a także ruchomości, nieruchomości, środki finansowe i papiery
wartościowe nabyte przez Fundację w toku jej działania oraz środki finansowe,
rzeczy ruchome i nieruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
§ 14
1. Fundacja nie kupuje towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą
osoby wchodzące w skład zarządu Fundacji i jej pracownicy oraz ich osoby bliskie,
gdy w grę wchodzą zasady inne niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków oraz zapisów, subwencji osób prawnych i grantów,
b. darowizn i dotacji krajowych i zagranicznych,
c. dotacji,
d. dochodów ze zbiórek i loterii fantowych,
e. dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
f. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
g. dywidend i zysków z akcji i udziałów,
h. wpływów z działalności statutowej.
§ 15
1. Fundacja nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem
na rzecz członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi
członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
„osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie przekazuje majątku organizacji na rzecz osób wchodzących
w skład organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 16
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą
być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców
lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy
w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku
znacznie przewyższa długi spadkowe.
Rozdział 4
Organy Fundacji
§ 17
Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji , zwany dalej „Zarządem”,
2) Rada Fundacji, zwana dalej Rada.
Zarząd Fundacji
§ 18
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) realizacja celów statutowych Fundacji;
3) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów
finansowych;
4) uchwalanie regulaminów;
5) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
6) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji;
7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
3) Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania
wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Zarządu Fundacji.
4) Zarząd Fundacji jest obowiązany do dnia końca roku opublikować na stronie
internetowej Fundacji sprawozdanie z rocznej działalności Fundacji za rok
poprzedni.
5) Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być równocześnie członkami Rady
Fundacji.

§ 19
1. Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż trzech osób, nie więcej niż pięciu,
w tym Prezesa Zarządu.
2. Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator. Po otrzymaniu zgody
przedstawionych kandydatów, zatwierdza skład Zarządu.
3. Nowych Członków Zarządu Fundacji, w celu rozszerzenia składu Zarządu lub na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje swą decyzją Fundator
a w przypadku jego śmierci, Rada Fundacji. W przypadku gdy fundacja nie posiada
Rady, nowych członków Zarządu powołują istniejący członkowie Zarządu za
akceptacją V-ce Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu bezwzględną większością
głosów, w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
5. Odwołanie członka Zarządu Fundacji (w szczególnie uzasadnionych
przypadkach), może nastąpić w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. Fundator na skutek
takiej uchwały nie może zostać pozbawiony członkostwa w Zarządzie Fundacji.
6. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swych funkcji nagradzani przez
Radę Fundacji lub Fundatora.
7. Członkom Zarządu Fundacji przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków
związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu i reprezentacją Fundacji, w tym
zwrot kosztów podróży.
8. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji
z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.
§ 20
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu, chyba że
postanowienia statutu określają inną większość.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub
na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu w miarę potrzeby.
3. Prezes Zarządu powiadamia o posiedzeniu członków Zarządu.
§ 21
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu
Fundacji działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie
związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10 000 (dziesięć
tysięcy) złotych, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać
jednoosobowo Prezes Zarządu.

Rada Fundacji
§ 22
1. Fundator może powołać Radę Fundacji.
2. Radę Fundacji tworzy co najmniej 3 członków.
3. Radę Fundacji tworzą osoby zaufania publicznego na podstawie Rozdz. 1,
art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach decyzyjnych, opiniodawczych,
kontrolnych, nadzorujących i inicjatywnych. Rada wykonuje swoje
kompetencje decyzyjne poprzez Zarząd Fundacji. W zakresie wykonywania
uprawnień kontrolnych i nadzorczych, Rada Fundacji jest organem
niezależnym i autonomicznym.
5. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji
wyznacza Fundator. Kolejnych członków Rady powołuje Rada Fundacji, jak
również określa wielkość Rady Fundacji w ramach określonych Statutem.
6. W przypadku nie wybrania osoby na funkcję Sekretarza Rady, jego
kompetencje przysługują Przewodniczącemu Rady lub za jego zgodą
Wiceprzewodniczącemu.
7. Wiceprzewodniczący Rady Fundacji może jednocześnie pełnić funkcję
Sekretarza Rady. W przypadku połączenia funkcji Wiceprzewodniczącego
Rady Fundacji i Sekretarza - osobie spełniającej te funkcje przysługuje tytuł
Kanclerza Rady Fundacji.
8. Sekretarz Rady Fundacji jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji
związanej z pracami Rady, w szczególności za sporządzenie protokołów z
posiedzeń i przechowywanie oryginalnych tekstów uchwał i sporządzanie z
nich odpisów. W tym celu Sekretarz Rady Fundacji prowadzi zbiór uchwał i
protokołów z posiedzeń Rady Fundacji.
9. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji
Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków
Zarządu Fundacji.
10. Rada Fundacji podejmuje decyzje większością głosów wszystkich członków
Rady. Wymagana jest obecność jej Przewodniczącego lub jednego z
Wiceprzewodniczących. W przypadku, o którym mowa w ust. 16. Rada
fundacji w sprawach należących do kompetencji Fundatora, podejmuje
decyzje większością 2/3 głosów.
11. Mandat Członka Rady ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci Członka lub
odwołania przez Fundatora.
12. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo i bezpłatnie.
13. Członkowie Rady Fundacji zbierają sie przynajmniej raz w roku.
14. Rada Fundacji jest także ciałem doradczym, do którego zadań należy
w szczególności:
1) propagowanie celów statutowych Fundacji,

2) badanie zgodności działalności Fundacji ze Statutem oraz
właściwymi przepisami,
3) podejmowanie uchwał i wyrażanie opinii w sprawach
przedstawionych przez Radę Fundacji i Zarząd,
4) uczestnictwo w akcjach, wydarzeniach i przedsięwzięciach
organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.
15. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być także realizowane za pomocą środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
16. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej
inicjatywy lub z inicjatywy Fundatora bądź na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3
członków Rady.
17. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w posiedzeniach oddając swój
głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji
18. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są przy obecności ponad połowy jej
składu.
19. Tryb pracy Rady Fundacji określa regulamin uchwalony przez Fundatora.
20. W razie śmierci Fundatora:
1) do Rady Fundacji przystępują osoby, które w chwili śmierci Fundatora
wchodziły w skład Zarządu Fundacji.
2) dotychczasowa Rada Fundacji przejmuje kompetencje Fundatora.
3) powołania nowych członków Rady Fundacji dokonują pozostałe w niej
osoby, które przejęły funkcję Fundatora. Dokonują wyboru większością głosów a
w przypadku gdy są to dwie osoby, wyboru dokonują jednogłośnie.
Rozdział 5
Zmiana statutu Fundacji
§ 23
1. W sprawach zmiany statutu Fundacji właściwy jest fundator lub Zarząd za
pisemną zgodą Fundatora.
2. Zmiany statutu nie mogą zawężać celów, określonych w akcie założycielskim,
dla realizacji których Fundacja została ustanowiona. Maga je natomiast rozszerzać
i zmieniać pozostając w zgodzie z misją Fundacji.
Rozdział 6
Likwidacja fundacji
§ 24
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
1. Decyzję o likwidacji Zarząd Fundacji podejmuje jednogłośnie.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

3. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia
swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
d. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia
zobowiązań,
e. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie
majątku Fundacji,
f. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po
zaspokojeniu wierzycieli,
g. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem
o wykreślenie Fundacji z rejestru,
h. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 25
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania
swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku istotnej
zmianie mógłby ulec cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji.
4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, Zarząd Fundacji podejmuje
jednogłośnie.
§ 26
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone decyzją Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej
Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
§ 27
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Sąd Rejonowy w Toruniu
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

